Exploring the Universe-astronomikurs
Jag har haft förmånen att få delta i Nordic ESEROS (European Space Education Resource
Office) fältkurs ”Exploring the Universe” på Teneriffa tillsammans med 19 andra lärare från
Finland, Sverige och Norge.
Under kursen har vi tagit del av både föreläsningar och praktiska övningar. Vi har besökt
Teide Observatory i Izana, Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) och Museum de las
Ciencias y el Cosmos (MMC) i La Laguna. Målet med kursen var att undersöka hur man kan
använda astronomi som ett verktyg i skolan för att uppnå olika lärandemål inom
mångvetenskapliga lärområden.
Vi inledde kursen med föreläsning, skapade gemensamma digitala plattformer för delande
av material och därefter var det studiebesök vid Instituto de Astrofísica de Canarias där vi
fick guidningar och föreläsningar av Astrofysikerna José Miguel Gonzáles Pérez och Alfred
Rosenberg González.
Största delen av de första kursdagarna spenderades vid IAC. Vi bekantade oss med
verksamheten, pågående forskning, ingenjörernas jobb med designandet av teleskopdelar
och testningar. Vi fick även besöka de olika laboratorierna och verkstäderna för att se hur
processen går till.

Astrofysiker José Miguel Gonzáles Pérez guidar gruppen vid Instituto de Astrofísica de
Canarias (IAC) under en av besöksdagarna. Astrofysiker Alfred Rosenberg González guidar i
verkstaden och visar teleskoptillverkningen vid IAC.
Vi fick en god introduktion kring de olika teleskopen på Teneriffa och därefter fortsatte vi
genom tillverkning och kontroll av komponenter till ”the clean room” där vi fick se färdiga,
inplastade komponenter på väg till teleskop.

Besök i The Clean Room.”
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Telskopdelar i laboratoriet vi IAC.

Vi fortsatte eftermiddagen på MMC där vi bekantade oss med utställningarna, hur man
kompletterar undervisningen med fokus på astronomi genom att utforska och uppleva, och
så avslutade vi med en film i planetariet.

Kursen förflyttades upp till observatoriet vid Teide. Teleskopebubblorna stack upp som
svampar ur jorden. Fantastiska vyer med Teide som bakgrund.

Vi startade utomhus med en promenad genom solsystemet. Vi tittade på solen genom
speciella “solförmörkelsebrillor” och även genom solteleskop med H∝-filter. Bilden nedan är
solen fotad genom solteleskopets ockular.

Astrofysiker José Miguel Gonzáles Pérez instruerar vid teleskopanvändning under ”Solar
walk” då vi bland annat tittade på solen och diskuterade avstånd och ljusets hastighet samt
hur detta kan synliggöras för eleverna på olika sätt.
Det första stora teleskopet vi besökte var Optical Grand Station, OGS. Teleskopets
huvudspegel har en diameter på en meter, det var en mäktig känsla att stå inne i domen då
operatören öppnade luckorna.

En bit från teleskopet fanns en skalenlig illustration av primärspegeln i GTC, Gran
Telescopio Canarias. Den är den största enskilda spegeln i ett teleskop just nu och har en
yta på 86 m². Varje spegelbit kan vinklas skilt för att uppnå bästa möjliga resultat.
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Vi inledde våra nattobservationer som babylonier, med blott ögon och rött ljus i
pannlamporna för att inte förstöra nattseendet. Himlen över Teide är skyddad. Inga plan får
flyga över för att inte störa observationerna från teleskopen med ljus.

Ute på planetära observationer, vi fokuserade på de galileiska månarna kring Jupiter och
Saturnus ringar. Vi samlades vid IAC80 och observerade både utomhus och med hjälp av
teleskop.
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Vi samlades inne i domen där José demonstrerar och berättade om teleskopet med vilket
han gjorde sin forskning. Operatören öppnade luckorna och gav oss möjlighet att se hur det
ser ut i domen då teleskopet är i rörelse. Fotot till höger: Jan Holmgård.
Därefter var det dags för oss att få pröva på att ta bilder med IAC80. Gruppvis fick vi gå in i
kontrollrummet medan övriga grupper utförde andra relaterade uppgifter utomhus. V
riktade teleskopet mot vår granngalax, Andromedagalaxen, NGC 224 eller M31. Det visade
sig att det krävs kunskap, tid och tålamod för att ta bra bilder.

Bilder från kontrollrummet vid IAC80. Till vänster astronomen och fotografen Daniel López
som även har många av sina foton på Nasas sida Astronomy Picture of the Day. Fotot till
vänster: Jan Holmgård.
Under morgonpromenaderna fick jag fortsätta fascineras av naturens under, se solen stiga
över molnen och Gran Canaria skymta bakom molntäcket.

En av dagarna vid Teide hade vi nöjet att få träffa professor Antonio Darwich som höll en
mycket inspirerande föreläsning om olika experiment som man med enkla och billiga
meddela kan genomföra i klassrummet. Våglängder, magnetfält och gravitation var några av
begreppen han jobbade kring och som är centrala inom såväl astronomi som inom
vardagslivet.

“Joule-pengar” och “gravitationsmuggar” för att konkretisera energianvändning och
gravitation för eleverna.

”A walk through the night sky” Vintergatan synlig på himlen i bakgrunden under
nattobservation vid Teide Observatory. Foto taget av Daniel López, astrofotograf.
En alldeles fantastisk kurs som gett många nya idéer, mycket inspiration och många nya
nordiska kontakter. Jag tackar Vasa övningsskola, Nordic Esero, Svenska Kulturfonden
samt JPÅA för att jag getts möjlighet att delta.
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